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Maio a 31 de Agosto de 2020 
 

 

 

 

 

- ; 

 

 

10%Desconto 



10% desconto 

 

15% desconto 
 

 
 

Caneca panorâmica “O Baloiço” (vista dos 3 ângulos) disponível na 
secção “Merchandising dos livros” 
 

Caderno “O Baloiço” disponível na secção 
“Merchandising dos livros” 

 



 
Postais “O Baloiço” 

 

 Bloco de notas O Baloiço 



 
ROSTO E Expressões; Florentino Mendes Pereira 

 

 



As Três Devoções do início do mês - Cristina 

de Jesus Seraphim Rodrigues 

. 

 

 

   

 



Poetisa de Pé Descalço – De versos nus, sem regras 
– Ana Pão Trigo 

130 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2019 

Poetisa de Pé Descalço – De versos nus, Sem regras 
é mais do que uma simples obra de poesia, é um 
retrato fiel do crescimento da sua autora – Ana Pão 
Trigo – quer como ser humano, quer como poetisa. 

Com os seus poemas, a autora convida-nos a viajar na sua mente 
complexa, sublevada e transparente, livre das amarras das 
convenções sociais. 
 

 
Jesus – Paixão e morte de Jesus Cristo -, Augusto Pires da 
Mota 
140 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2019 (Maio). 
PVP 13,50€ 
 
"A vida de qualquer pessoa tem um Domingo de Ramos e 
uma Sexta-feira da Paixão, isto é, dias de tudo e vésperas 

de nada: dias cor-de-rosa, de grande euforia, com o sol a brilhar, 
despertando a vontade de louvar a Deus e partilhar com os outros e dias 
sombrios, de nevoeiro cerrado, dias de treva, em que a vida se apresenta 
mais madrasta do que mãe." 
Naquele que será o 3º volume da colecção "Jesus", Augusto Pires da 
Mota apresenta todo este simbolismo da dualidade da cruz no percurso 
de Cristo e na vida dos cristãos.  



Jesus – Redenção -, Augusto Pires da Mota 

132 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2019  
PVP 12,00€ 
 

“Jesus Cristo foi enviado pelo Pai, com a missão de 
libertar e reconduzir a humanidade pecadora ao estado 
de graça e santidade, em que fora criada. 

O projeto divino foi anunciado, após o pecado das nossas origens. 
― «Porei inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a 
dela, ela esmagar-te-á a cabeça…» 
«Uma Virgem conceberá e dará à luz um Filho, que se chamará Emanuel, 
Deus connosco.». 
“Jesus” o nome que o anjo sugeriu a Maria, significa “Javé Salva”. 
Este projecto redentor começou no Éden e teve o seu epílogo na Paixão, 
Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, como vimos na primeira parte 
desta exposição e vai-se realizando, no quotidiano cinzento de todos os 
dias, até ao encontro final e decisivo com Deus, após a nossa morte.” 

In Prefácio 
No 4º volume da colecção "Jesus", apresenta-se o objectivo 
derradeiro da missão de Cristo. 
 
NÃO PERCA, AINDA ESTE VERÃO: Mais um livro desta colecção: 
Jesus – O Sofrimento à luz da Teologia – 
 



 

Esteja o leitor de férias, a chegar de 
férias ou a sonhar com férias, fica o 
convite para aceder a esta biblioteca 
de várias experiências, reunidas num 
só volume, e partir à aventura. Prepare 
as malas para ir em luxuosos cruzeiros, 
visitar cidades míticas, apreciar a 
tranquilidade do mar ou da planície; 
relacione-se com relatos de viagens há 
muito programadas ou à circunstância 
de férias de algum modo improvisadas. 
Reflicta sobre a natureza e sobre 

estados de espírito, viaje ao passado, projecte-se no futuro… 
 
 
A leitura por excelência para este Verão, é sempre possível viajar sem 
sair de casa… 



EEEssspppeeeccciiiaaalll   FFFééérrriiiaaasss   
   

 Todos os livros anteriores a 2019 com desconto 
de 20% 

 Todos os livros com data de 2020 e 2019 com 
desconto de 10% 

 

 

 
Pode enviar as suas compras para mais do que um 
endereço. Pode solicitar que os artigos sejam 
embrulhados. 



 

 

 

Aprende o nome dos animais e como fazer o respectivo puzzle. 
Quatro simpáticos animais, em madeira, e porque só um não chega, 
estes são vendidos aos pares (podem ser iguais ou diferentes, 
enquanto houver stock; assinalar os puzzles pretendidos junto ao 
carrinho de compras).Medidas: 20 x 15 cm 
PVP (2 unidades) 1,50€ - durante a duração deste catálogo 1€/par. 

Puzzle Dani: 
 

Todos vão adorar! Ordenar a 
imagem do Dani vai ser um 
desafio… 
Dimensões: 75x90x6 mm.  

PVP: 0,75€  0,50€ 

 
 

E ainda 20% de desconto em toda a secção de Jogos (até final da 
Campanha ou ruptura de stock). 



E porque as emoções são uma constante, em tempo de 

trabalho ou de férias; com distanciamento social, com ou 

sem máscara… Não deixemos de a exprimir, nem que seja 

sob a forma de uma lembrança. 

20%Desconto 
 

nos Emoticon de qualquer uma das categorias. 

 
 

Bálsamo labial Emoticons 

 

Para manter os lábios hidratados mesmo por debaixo da máscara. 
 
 
 
 

 

Medidas 3,7cm - PVP 1,65€ 



 

Bolas de Futebol Emoticons 
22 cm de diâmetro - PVP 4,18€ 
 

 

 

 

 

 

 

Da esquerda para a direita, e de cima para baixo: canecas, espelhos com 
escova e almofadas. Há mais modelos. 
 



 

Memória USB/Pen Emoticons 

 

PVP: 8,95€/UN 
 

  



 

 

Campanha promocional válida para compras na loja online de 18 de 

Maio até ao dia 31 de Agosto de 2019. 

 

Nota: Esta campanha vai ter vários folhetos com diferentes destaques. 

 

Os preços apresentados incluem IVA à respectiva taxa legal, mas não 

incluem as despesas com os portes. Consulte, por favor, na ficha de 

cada produto o respectivo valor. 

 

Os descontos serão feitos após a confirmação da encomenda e sobre 

os preços que vê dos produtos, sem portes. 

 

Encomendas de valor igual ou superior a 50€ (sem portes) têm portes 

grátis (exceptuando para pagamentos contra-reembolso). 

 

Qualquer dúvida que tenha contacte-nos pelo email 

informacoes@tecto-de-nuvens.pt 

 

Faça as suas compras em:  

http://tecto-de-nuvens.pt/index.php?id_cms=20&controller=cms 
 

As imagens foram comprimidas para maior rapidez de download e consulta 

deste folheto. 
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